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Betreft: Effectbeoordeling van de “van boer tot bord”-strategie en de biodiversiteitsstrategie

In mei 2020 heeft de Commissie haar “van boer tot bord”-strategie en haar biodiversiteitsstrategie 
gepubliceerd, met ambitieuze doelstellingen voor 2030 (het braakleggen van 10 % van het 
landbouwareaal; een 20 % vermindering van het gebruik van kunstmest; een 50 % vermindering van 
het gebruik van pesticiden; een aandeel van 25 % voor organische productie; het planten van 3 
miljard bomen; een 50 % vermindering van het gebruik van antimicrobiële stoffen voor vee). De 
Commissie moet nog een effectbeoordeling publiceren.

In haar effectbeoordeling van de klimaatdoelstelling voor 2030 schrijft de Commissie dat “er een 
kwantitatieve beoordeling moet plaatsvinden van de effecten”, maar verstrekt zij geen details over de 
resultaten. Bovendien is de studie niet toegankelijk voor het publiek.

1. Wanneer is de Commissie voornemens de effectbeoordeling van haar “van boer tot bord”- en 
haar biodiversiteitsstrategie te publiceren?

2. Zullen de effectbeoordelingen van haar “van boer tot bord”- en haar biodiversiteitsstrategie alle 
doelstellingen omvatten die met de twee strategieën worden beoogd? Zullen de effecten van alle 
doelstellingen afzonderlijk worden beoordeeld?

3. Is de Commissie, in het licht van de resultaten van de effectbeoordeling met betrekking tot de 
agrarische productie en de voedselzekerheid in de EU, de inkomens van landbouwers, de prijzen 
van im- en export, voornemens de doelstellingen van de twee strategieën te herzien als zij niet 
haalbaar blijken te zijn (of ernstige gevolgen hebben) voor de agrarische economie van de EU?


